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 طنين الزعران 

 مــــع تطــــور احلضارة 
وتقدم العلوم عرفت البشرية 
انواعا جديدة من االمراض لم 
تعهدها من قبل، كما عرفت 
أشكاال جديدة من الشرور 
واملوبقات لــــم تخطر على 
بال أحد، حدث ذلك بعد ان 
الفضاء االلكتروني  حتول 
الى  عبر شــــبكة االنترنت 
أزقــــة خلفيــــة ترتكب في 
زواياها املعتمة ابشع أنواع 

اجلرائم.
  ففي املاضي كان الناس 
يعرفون بعضهــــم بعضا، 
وكان اللعب على املكشوف 
الدارجة،  العبارة  حســــب 
وقت كان الزعران والشطار 
واملنحرفون وُشّذاذ اآلفاق 
معروفني، اما اليوم فقد وفر 
االنترنت للخبثاء الضعفاء 
طاقية اخفاء متكنهم من لعب 
ادوار قبيحة وشريرة ليس 
مبقدورهم لعبها في احلياة 

الواقعية.
  لقد مكن االنترنت ضعاف 
النفوس والسفلة من التلفع 
باالسماء املستعارة للنيل من 
الشرفاء االبرياء واحملصنات 
العفيفات وتسديد السهام 
املسمومة الى سمعتهم عبر 
ترويج االشاعات ضدهم أو 
قذفهم بالشتائم واألكاذيب 
وتلفيق القصص املتخيلة 

عنهم.
  كان التعدي على اآلخرين 
قدميا، جرميــــة ال يقترفها 
سوى القبضايات الشجعان، 
اما في عصر االنترنت فقد 
صرنا نقرأ تعليقات هادرة 
رمبا يكون كاتبها، في احلياة 
الواقعية، عاجزا عن اصدار 

صوت آخر غير الطنني. 

 مفتي السعودية ينتقد مكاتب االستقدام «بعنف».. 
ويتهمها بـ «المتاجرة بالبشر» 

 .. والرياض تعرب عن «األسف» بسبب تعرض خادمة 
إندونيسية لإليذاء الشديد من قبل مخدومتها 

  وأكــــد املفتــــي أن بعــــض مكاتب 
االستقدام متارس املتاجرة باألشخاص، 

واستفزازهم بأمور غير مشروعة.
  وقال: «مكاتب االســــتقدام أحيانا 
تتصف بالكذب باملواعيد، واإلخالل بها، 
والغش فيما يأتون به. هناك كذب فيما 
يقولون، يعدون ويكذبون، ويخبرون 
بأن العامل سيأتي بعد يوم أو يومني أو 
شهر، وإذا بهم ميارسون الكذب والزور 
واإلخالل باملواعيد، وغشهم أحيانا بأن 
يأتوا بعامــــل، واملواصفات املطلوبة 
بالعمل املطلوب غير متحققة في العامل، 
فيظلمون العامل املسكني ويظلمون رب 
العمل». وأضاف مفتي عام السعودية 
في إطار حديثه عن األخطاء التي تقع 
فيها مكاتب االستقدام: «ومن أخطائهم، 
متاجرتهم بأولئك (العمالة)، وتأجيرهم 
مببالغ زائدة، ثــــم ال يعطون العامل 
إال جزءا منهــــا، ويتالعبون بأموالهم 
ويســــتفزونهم بأمور غير مشروعة، 

كل هذا من أخطائهم». 

 الرياض ـ وكاالت: وجه الشــــيخ 
الشــــيخ مفتي عام  آل  عبدالعزيــــز 
السعودية، في خطبة اجلمعة املاضية، 
انتقادا عنيفا لبعض مكاتب االستقدام 
العاملة في بــــالده، متهما بعضها بـ 

«املتاجرة» بالعمالة.
  وطالب املفتي، وهو رئيس هيئة 
كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة 
لإلفتــــاء، اجلهات املختصة، بتنظيم 
األوضاع احلالية ملكاتب االستقدام، 
والــــذي قــــال إن بعضهــــا «يتصف 
بالكذب». ويأتــــي حديث مفتي عام 
السعودية عن ملف العمالة املهاجرة، 
في وقت تواجه فيه الرياض انتقادات 
من بعض املنظمات الدولية على خلفية 
حادثتي التعذيب اللتني تعرضتا لهما 
خادمتان إندونيسيتان، إحداهما لقيت 

حتفها جراء عمليات عنف.
  وانتقد الرجل األول في املؤسسة 
الدينية الرسمية، الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ، سوء التصرف الذي يحدث 
من البعض جتاه العمالة، ويفضي إلى 

وقوع أعمال جنائية.
  وقال املفتي: «إن كثيرا من القضايا 
إمنا مصدرها غالبا سوء تصرف بعض 
العمل، ســــوء تصرفهم حتى  أرباب 
يحدثوا من هذا التصرف السيئ ظلما 

يترتب عليه جنايات كبيرة».
  لكن رئيس هيئة كبار العلماء في 
السعودية، رأى في خطبة اجلمعة في 
جامع اإلمام تركي بن عبداهللا وسط 
العاصمة الرياض، أن مكاتب االستقدام، 
تتحمل جزءا كبيرا من األخطاء التي 

تقع في ملف العمالة املستقدمة.

 الرياضـ  أ.ف.پ: اعربت وزارة العمل السعودية، السبت، عن «االسف» 
ملا تعرضت له خادمة اندونيسية من ايذاء شديد على ايدي مخدومتها 

السعودية، ما استدعى ادخالها الى املستشفى للعالج.
  واجريت للخادمة االندونيسية سومياتي بنتي سالم مصطفى (٢٣ 
عاما) عملية زرع جلد في احد مستشفيات املدينة املنورة (غرب اململكة) 
بعد تعرضها للحرق بواسطة مكواة. كما تعاني من كسور في االيدي 

واالضلع حسبما نقلت وسائل االعالم.
  وقال املســـؤول في قنصلية اندونيســـيا في جدة ديدي وحيودي 
لوكالـــة فرانس بـــرس ان اخلادمة التزال بحاجـــة لعمليات جراحية 
اخرى. واضاف «انها تستعيد قواها حاليا لكنها التزال بحاجة لعمليات 

جراحية اضافية». 

 عبدالعزيز آل الشيخ 

 سائق يعذب طفلته بالنار حتى الموت 
بسبب خالفاته مع زوجته 

 القاهرة ـ وكاالت: شــــهدت قريــــة «كوم العرب» 
مبحافظة سوهاج املصرية جرمية قتل بشعة، حيث 
قام أب بتقييد ابنته البالغة من العمر ١٢ عاما باحلبال 
وعذبها بالكي بالنار في قدميها أمام شقيقتها الصغرى 
(٨ ســــنوات) واعتدى عليها بالضرب حتى فارقت 
احلياة، وأضافت التحقيقات أن سبب اجلرمية شكه في 
قيامها بسرقة ٤ آالف جنيه من املنزل، باإلضافة إلى 
خالفاته األسرية مع زوجته، التي غادرت إلى أسرتها 

منذ عام ونصف العام وتركت له خمسة أطفال.
  وكشفت أجهزة البحث اجلرمية بعد ١٧ يوما من 
ارتكابها، حيــــث تخلص املتهم من اجلثة ووضعها 
داخــــل جوال وحملها على عربة «كارو» ودفنها في 

مدخل القرية وسط تشوينات الرمال اخلاصة ببناء 
كوبــــرى طما اجلديد، ألقى القبــــض عليه واعترف 

بارتكاب اجلرمية، وحترر احملضر الالزم.
  وأمرت النيابة بحبس املتهم ٤ أيام مع التجديد 
في امليعاد وصرح بدفن جثــــة الطفلة القتيلة بعد 
عرضها على الطبيب الشــــرعي وتشــــريحها لبيان 

سبب الوفاة.
  وبحسب صحيفة «املصري اليوم» تبني أن اجلثة 
لطفلة تدعى هدى (١٢ سنة) تلميذة في الصف األول 
اإلعدادي من قرية كوم العرب، وأن والدها (٣٧ سنة) 
سبق له حترير محضر بهروبها بعد قيامها بسرقة 

مبلغ ٤ آالف جنيه من املنزل. 

العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية 
التاسع والعاشر» متيز  «القرنني 
بتقدم علمي مذهل، من خالل فهم 
فلسفي متجذر في روحانية عميقة 

الحترام الطبيعة.
    وواصل ولي العهد البريطاني 
حديثه في جامعة أكسفورد قائال: 
إن األمر يتعلــــق برؤية مندمجة 
للعالم تعكــــس احلقيقة األبدية، 
التي تعني أن احلياة متجذرة في 

وحدانية اخلالق.
  مشــــددا على أهميــــة مفهوم 
الــــذي يعني وحدانية  التوحيد، 
اهللا، متوقفا عند حقيقة أن علماء 
املسلمني يفسرون هذه الرؤية بشكل 
واضح، ومستشهدا بابن خلدون، 
الذي قــــال إن جميــــع املخلوقات 
تخضع لنظــــام واحد ومنضبط.   
وأشار األمير تشالز إلى أن العالم 
اإلسالمي ميلك أحد الكنوز الغنية 

باحلكمة واملعرفة الروحية. 

لشــــخص أوروبي غير مسلم أن 
ميتدح تعاليم اإلســــالم ويتحدث 
عنه إيجابيا ما لم يكن هناك شيء 

خفي خطأ في أعماقه.
    وقد سبق لألمير تشالز عند 
اندماج املسلمني في  احلديث عن 
املجتمع البريطاني أن تكلم بطالقة 
في جتمع رســــمي عن املساهمات 
التي البد أن يستفيد منها املجتمع 
البريطاني بأسره في حالة اندماج 
املسلمني فيه، قائال: «إننا يجب أال 
نرفض ثقافتهــــم كلية، بل علينا 
انتقاء األفضل منها، واالستفادة 

ستعم على اجلميع».
    وكان األمير قد امتدح أيضا 
منط العيش التقليدي في اإلسالم، 
حني ذكر أن اإلســــالم يسعى إلى 
الوسطية، بوصفها منوذجا يتيح 
احلفاظ على التوازن في العالقات، 
وأن اإلســــالم حذر مــــن أن هناك 
حدودا لعطاء الطبيعة، مؤكدا أن 

بل تكلم باســــتفاضة عن القرآن 
وعــــن تعاليم اإلســــالم بشــــأن 
البيئة، موضحــــا أن القرآن يقدم 
رؤية متكاملة للكون، ومستشهدا 
ببعض اآليــــات القرآنية، فاتهموا 
األمير على الفور بأنه مســــلم في 
اخلفاء أو أنه ببساطة مختل، فليس 

والبيئة»: «إن املمارسات التي أدت 
إلى تدهور البيئة تتجاهل التعاليم 
الروحية، مثل تلك التي جاءت في 

اإلسالم».
    وما زاد االنتقاد لولي العهد 
البريطاني ارتكابه خطأ مزدوجا، 
فلم يشر إلى املسيح أو حوارييه، 

 لندنـ  وكاالت: اثار امتداح األمير 
تشالز، ولي عهد بريطانيا، لتعاليم 
الدين اإلســــالمي والقرآن الكرمي، 
حفيظة بعض الكتاب البريطانيني، 
حتى وصفه البعض بأنه مســــلم 

ولكنه يخفي إسالمه.
   وتأتي هذه االنتقادات في عدد 
من وســــائل اإلعــــالم البريطانية 
بعد أن طالب ولي عهد بريطانيا 
العالم بأسره باالقتداء بالتعاليم 
اإلسالمية في إطار اجلهود الرامية 
إلى احملافظة على البيئة، ألن تدمير 
البيئة من قبل اإلنســــان يتنافى 
مع التعاليــــم الدينية، خاصة في 
اإلسالم، مشيرا إلى أن القرآن الكرمي 
يؤكد الرابط الوثيق بني اإلنسان 

والطبيعة.
    وقــــال األميــــر تشــــالز، في 
خطابه الذي اختار إلقاءه من مركز 
أكسفورد للدراســــات اإلسالمية، 
ومتحور حول موضوع «اإلسالم 

 ولي عهد بريطانيا طالب دول العالم باالقتداء بتعاليم اإلسالم
  فأثار حفيظة كتاب اتهموه بأنه مسلم يخفي دينه

 األمير تشالز 

 محطات

 أعداؤهم أعداؤنا.. وأعداؤنا أصدقاؤهم!
 في عام ١٩٥٤ عقد في مصيف «سرسنك» شمال العراق 
اجتماع مهم بني احد اكبر دهاة العرب ونعني السياسي 
املخضرم نوري الســــعيد وأحد اكثرهم «عبطا» وحمقا 
ونعني الضابط الثوري صالح سالم الذي سلمه عبدالناصر 
الســــودان فأضاعها أسهل من اضاعة طفل رضيع لورقة 
نقدية في يوم عاصف، ودار بني االثنني «حوار طرشان» 
حاول فيه الباشــــا احملنك ان يقنع الضابط املبتدئ بأن 

لــــكل دولة عربية ان حتدد طبقا ملصلحتهــــا وموقعها واالخطار احمليطة بها 
من هو صديقها ومن هو عدوها، فاســــرائيل قد تكون اخلطر االول على مصر 
آنذاك اال انها ال متثل ذلك اخلطر بالنســــبة للعراق الذي ال يفصله عن االحتاد 

السوفييتي اال ٢٠ كم من االراضي االيرانية.
< < <  

  وبني ابوصباح ان اخلطر الشيوعي اكبر واعتى واقرب واكثر تدخال في 
الشأن العراقي والعربي من اخلطر االسرائيلي الذي ميكن احتواؤه واحلد 
من خطره عبر االنضمام حللف بغداد الذي يضم تركيا وايران وباكستان 
وبريطانيا والذي ال قدرة السرائيل على مواجهته، وانتهى اللقاء بعد ان 
حاول الضابط الذي اشتهر بنوبات الصرع التي تنتابه ان يفرض منطقا 

عجيبا هو ان على العراق ان يعادي من يعاديه النظام الثوري في مصر في 
مقابل ان تصادق مصر االحتاد السوفييتي عدو العراق االول!

< < <  
  مثل ذلك املنطق العجيب والغريب غير املعمول به في اي منطقة اخرى في 
العالــــم لم ينته آنذاك بل تكرر معنا ومع دول اخلليج عام ١٩٩٠ عندما ارادت 
القيادة الفلسطينية ممثلة في ياسر عرفات ان نعادي من تعاديهمـ  اي اسرائيل 
ـ بتهمة احتاللها لـ «بعض» االراضي الفلســــطينية في مقابل صداقة أبوعمار 
احلميمة للنظام الصدامي احملتل وبقســــوة اكبر لـ «كامل» االراضي الكويتية 

واملهدد باحتالل ٥ دول خليجية اخرى تباعا.
 < < <  

  هذا املنطق الفريد يتكرر مرة ثالثة هذه االيام حني يســــود مفهوم سياسي 
مضمونه ان على دولنا اخلليجية ان تســــخر مواردها وتظهر العداء الشديد 
السرائيل بسبب احتاللها لبعض االراضي العربية في مقابل الصداقة الوطيدة 
لبعض االنظمــــة العربية للدول التي حتتل االراضي اخلليجية وتهدد كيانها 

بني حني وآخر.
< < <  

  ان هناك خيارين واقعيني وعادلني امام العرب: االول ان يتم الوقوف بشكل 
«موحد» ضد كل من يحتل االراضي العربية كائنا من كان حتى يحل االشكال 
وال يجوز في هذا السياق تكرار ما فعله عرفات من الطلب منا ان نعادي اعداءه 
فــــي مقابل ان يصادق اعداءنا، او باملقابل ان يعذر كل طرف منا اآلخر فيحدد 
طبقا ملصلحة وطنه وموقعه اجلغرافي ومتطلباته القطرية االستراتيجية من 
هو عــــدوه ومن هو صديقه دون ان يفرض احدنا ومبنطق االخ االكبر الئحة 

اعدائه واصدقائه على اشقائه مما ميس بسيادتهم وكرامتهم.
< < <  

  آخـر محطة:  ١ - انســــحبت اســــرائيل دون حرب من قريــــة الغجر، عقبال 
اجلزر!

  ٢ - للحقيقة وللتاريخ، لم حتاول اسرائيل قط انشاء مستوطنات في جنوب 
لبنان او تغيير هويتها العربية او التدخل في تســــمية ابنائها او فرض اللغة 

العبرية على اهلها كما لم متنع اقامة دور العبادة املختلفة على اراضيها.
  ٣ - اســــئلة حتتاج الى اجابة عنها بعقل بارد واالخطار حتيط هذه االيام 
بشعوبنا اخلليجية من كل جانب، نطرحها للعصف الذهني وهي: هل اسرائيل 
عدوة للخليجيني؟! وما الذي فعلته لتبرير ذلك العداء؟ وكم من الدول الثماني 

املطلة على اخلليج في حالة عداء «حقيقي» معها؟! 
 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 «الخط األحمر» تنطلق بمقال افتتاحي 
لرئيس تحريرها سعود السبيعي

 انطلقت امس جريدة «اخلط 
األحمر» اإللكترونية التي يرأس 
حتريرها احملامي سعود السبيعي، 
رئيس حترير جريدة «الرؤية» 
سابقا، وقد جاءت بدايتها موفقة 
وحوت العديد من األخبار املهمة 
املتنوعة مبا يوحي بأنها ستكون 
ضمن اجلرائد اإللكترونية اجلادة 
واملتميزة. وبهذه املناسبة كتب 
رئيس التحرير سعود السبيعي 
مقاله األول في اجلريدة بعنوان: 
«رســــالتنا إليكم» قال فيه: بسم 
اهللا نبدأ، وألجل الكويت نعمل، 
وملستقبل أبنائنا جنتهد ونبني، 

ومــــن املؤكد ان البناء له وجوه عدة أبرزها بناء اإلنســــان، ولعل أهم 
لبنات هذا البنــــاء اليوم هو اخلطاب اإلعالمي وصيغته ومســــاراته، 
وفي ظل تنامي ذاك العمل، وتوســــعه، وتعدد أشكاله، أصبحت سرعة 
وصول اخلبر هي احلاكمـ  األول واألخيرـ  بأمره، وهي التي حتدد أهمية 

الوسيلة اإلعالمية وموقعها في عالم العمل الصحافي.
  وبناء على هذه القناعــــة وانطالقا من حبنا للكويت وخدمتها وما 
تتطلبه املواطنة الصاحلة، عملنا على إنشــــاء هــــذا املوقع الصحافي 
الــــذي ينضم الى عالم اإلعالم الكويتي، ســــعيا لبناء ثقافي اجتماعي 
سياسي اقتصادي متني، ينهض باحلرية اإلعالمية ويعمل على جتلية 
احلقيقة والدفاع عن املكتســــبات، وكان خيارنا في تســــميته «اخلط 

.«Redline ..األحمر
  ومن الطبيعي ان نستعير عقل املتلقي قليال ونسأل أسئلة بديهية: 
ما الهدف الذي تسعى إلى حتقيقه صحيفة «رد الين» اإللكترونية؟ وما 
القواعد التي تعمل على أساسها؟ وما اخلطوط احلمراء التي قد نتجاوزها 
أو ال نتجاوزهــــا؟ وأين نطاق عملنا؟ وما اآللية التي ننتهجها في هذا 
العمل؟ واإلجابة عن مثل هذه األســــئلة ستكون مبثابة ميثاق الشرف 
الذي نحدد به وجودنا في منبر إعالمي يناط به حتليل املواقف برؤية 
صائبة، ومعاجلة احلدث بطريقة مهنية متميزة، ليقدم للمتلقي مضمونا 

مفيدا، ورسالة فاعلة خالية من التناقضات وموافقة للتطورات.
  باختصار شديد وواضح نستطيع القول: إن هدفنا األسمى وهمنا 
األبقى في «رد الين» هو الكويت، قضاياها املصيرية، صوتها األصيل، 
تأكيد صالبتها في احملن وعطائها في الرخاء، الدفاع عن مكتسبات شعبها 
الدســــتورية وتبني حقوقه وتوعيته بواجباته، وال نغفل هموم األمة 
اإلسالمية وقضايا األمة العربية، وما يشغل العالم املترامي من قضايا. 
وحول األســــس التي نعمل عليها، فهي مراعاة تعاليم الدين اإلسالمي 
الذي ينهانا عن اخلداع والكذب ويأمرنا بتحري الصدق، ورمبا هذا ما 
يأتي في املقدمة، ويتبع ذلك مراعاة مصلحة الكويت العليا، واتباع كل 
مــــا يخدم نهضتها ومصاحلها، وأما اخلطوط التي لن نتجاوزها فعدة 
نقــــاط منها ديننا احلنيف الذي هو أســــاس كرامتنا وال عز لنا إال به، 
إضافة الحترام وحب قائد املســــيرة أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
والتعامل مع سموهـ  حفظه اهللاـ  باعتباره ذاتا مصونة في قلوبنا قبل 
ان تكون مصونة في دستورنا، إلى جانب مصلحة الكويت وعدم القفز 
على الدستور، وعدا ذلك ال خطوط حمراء تقف أمامنا أو نقف عندها. 
ومن البديهي ان يشــــمل نطاق عملنا الكويت بشــــكل خاص، همومها، 
قضاياها، تطلعاتها، والعالم بشكل عام فيما يهمنا منه حتديدا، ومنهجنا 
في العمل يرتكز على أســــاس من احلرفية والرغبة األكيدة في التميز 

بكادر صحافي ميتلك خبرات طويلة في بالط صاحبة اجلاللة.
  ختاما: نسأل اهللا التوفيق، وال غنى لنا عن مالحظاتكم وآرائكم.
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 سعود السبيعي

 حرب على المخدرات في البرازيل 
 ريو دي جانيروـ  أ.ف.پ: حصل تبادل إلطالق 
النار عند مدخل مدينة صفيح في منطقة كومبليكسو 
دو اليماو شمال ريو دي جانيرو حيث حتصن املئات 
من جتار املخدرات احملاصرين من جانب الشرطة 
واجليش، على ما أفاد صحافي من فرانس برس.

  وبدأت األحداث عندما بادر جتار املخدرات الى 
إطالق النار في اجتاه مروحية تابعة للشرطة املدنية 
كانت حتلق في أجواء املنطقة. ورد الشرطيون على 
الفور، فيما كان تبادل إطالق النار اليزال متواصال 

في فترة العصر.
  وأطلقت السلطات إنذارا أخيرا لتجار املخدرات 
كي يســــلموا أنفسهم من دون حتديد مهلة زمنية 
لذلك. وحذر قائد الشرطة العسكرية في ريو دي 
جانيرو الكولونيل ماريو دوارتي من ان «الوقت 
املتبقي قليل» قبل ان يقتحم اجلنود والشرطيون 
منطقة كومبليكسو دو اليماو التي تضم ١٥ مدينة 

صفيح يعيش فيها ٤٠٠ ألف شخص.
  وقال «ســــوف ندخل، وقد صدر القرار بذلك». 
وأوضحــــت املنظمة غير احلكوميــــة افرو ريغي 
التي بدأت مفاوضات مع جتار املخدرات حلملهم 
على إلقاء أسلحتهم، لفرانس برس، ان «أشخاصا 
عدة سلموا أنفسهم». إال ان الشرطة لم تؤكد هذه 

املعلومات. 

 فلكي بحريني: ٤ كسوفات للشمس 
وخسوفان للقمر العام المقبل 

 املنامة ـ أ.ش.أ: كشـــف نائب رئيس اجلمعية 
الفلكية البحرينية د.وهيب الناصر أن عام ٢٠١١ 
سيشـــهد عددا كبيرا من كســـوفات الشمس (٤ 
كســـوفات) وكلها كســـوفات جزئية على الكرة 

األرضية، باالضافة إلى خسوفني للقمر.
  ونقلـــت وكالة األنباء البحرينيـــة (بنا) عن 
الناصر قوله «مواعيد الكســـوفات ستكون في ٤ 
يناير واألول مـــن يونيو واألول من يوليو و٢٥ 
نوفمبر، بينما مواعيد اخلسوفات هي ١٥ يونيو 

و١٠ ديسمبر».

  وأوضح أن قاطني البحرين واخلليج سيشاهدون 
كسوف الشمس الذي سيحدث في ٤ يناير، حيث 
سيحجب تقريبا ٢٣٪ من قرص الشمس، مشيرا 

إلى أنه من املمكن مشاهدة خسوف القمر.
  وأضاف أن الكسوف القادم في ٤ يناير سيكون 
حديث العالم لكون أن أقصى درجة حجب الشمس 
ستكون ٨٦٪، مشيرا إلى أن الكسوف واخلسوف 
ال يقـــع عشـــوائيا وإمنا في أماكـــن وفي أوقات 
معينة من السنة خالل ما يسمى فصل الكسوفات 

واخلسوفات. 


